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 CONSILIUL LOCAL  AL COMUNEI PARVA 
 
 
 

H O T A R A R E 
privind mandatarea a unui consilier local care să faca parte din Adunarea 

Generala a Asociaţiilor din cadrul Asociatiei ,, Izvorul Someşului” care este 
organul de conducere a Asociaţiei 

 

Consiliul Local al Comunei  Parva, Judetul Bistrita Nasaud, întrunit în şedint ordinară în 

data de 19.08.2019 în prezenta a  9   consilieri  din  totalul de 11 în funcţie: 

   Avand in vedere: 

-  proiectul ordinei de zi nr. 2157 din 14.08.2019 al secretarului comunei Parva, domnul Căluş Ioan 

- adresa nr. 4502/26.07.2019 a O.S. Izvorul Somesului Mare R.A., prin care se solicită stabilirea 
unui reprezentant să participe la şedinţa AGA.	 

     - referatul  nr. 2149 din 14.08.2019   intocmita domnul Strugari Ioan primar al comunei Parva;   

     - raportul nr. 2148 din 14.08.2019  întocmit de  domnul Căluş Toader- Vasile viceprimar al 

comunei Parva          

     - raportul/avizul favorabil/nefavorabil  nr. 2161 din 18.08.2019  Comisia pentru Administratie 

Publica Locala, Juridica si de Disciplina, Apararea Ordinei Publice, Respectarea Drepturilor si 

Libertatilor Cetatenilor, Agricultura- Silvicultura. 

.	 - prevederile Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu 

modificarile cu completarile ulterioare si Codul Civil 

- Actul Constitutiv al Asociatiei ,, Izvorul Somesului,, Sant nr.1740 eliberat de Ministerul 

Justitiei la data de 20-02.2013 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 500/2002, privind finantele publice, cumodificarile si completarile 

ulterioare 

- prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicata, cu modificările si completarile ulterioare, 

 



În temeiul art. 106 alin. (1) si (3), art. 129 alin. (1) si alin. (2) lit. b), c) si d), alin. (4) lit. 

d) si e) , alin. (6) lit. a), alin. (7) lit. n), art.131 art. 139 alin. (1) si alin. (3) lit. e), lit.g) si art. 140 

alin. (1), art. 196 alin.(1), lit. a) coroborat cu art. 197 alin.(1), alin.(4) din Ordonanta de Urgenta a 

Guvernului Romaniei nr. 57/2019, privind Codul administrativ; 

 
HOTĂRAŞTE:  

 

          Art. 1. Se aproba mandatarea a unui consilieri localcare sa faca parte din Adunarea 
Generala a Asociatilor din cadrul Asociatiel ,, Izvorul Somesului” astfel: 

1. Cicedea Dumitru 

          Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei  

domnul Strugari Ioan 

          Art.3. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 8 voturi „pentru” abțineri” 1 din 9 consilieri 

prezenti 

          Art. 4. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă  publică prin grija secretarului şi  se 

comunică în termen de 10 zile de la adoptare cu;  

              -  primarul comunei   Parva; 

              -  viceprimarul  comunei Parva; 

              - OS. Izvorul Somesului Mare R.A. 

              -  Instituţia  Prefectului  judetul Bistriţa-Nasaud; 
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